OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/13-01/05
URBROJ:2170-03-13-01-1

ZAPISNIK
sa II. sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle
održane 21.lipnja 2013.godine
Sjednica se održava u prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa
početkom u 19,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle
MARKO SOBOTINČIĆ.
Prisutni:MARKO SOBOTINČIĆ, KRISTIJAN ROSIĆ, SANDRA ROSANDA,
KRISTIAN TOMIŠA, DENIS ČARGONJA, MARIJANA KOŠČIĆ, PERICA PRPIĆ,
GORAN MAVRINAC, IVAN KRULJAC, JOSIP ČARGONJA, JOSIP MALNAR,
DOLORES SEMION, SANDRA MOHORIĆ, RAJNA BROZNIĆ, VLASTA ŠUPAK.
Ostali prisutni:ŽELJKO LAMBAŠA, IVANA CVITAN POLIĆ,JOSIPA
HLAČA (ravnateljica JU DV ČAVLIĆ) ,DORIS MICULINIĆ.
Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuju svi (15) članovi Općinskog vijeća, pa će
sve donijete odluke biti punovaljane.
U nastavku predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz
poziv i uz materijal za ovu sjednicu.
Prije usvajanje prijedloga dnevnog reda predsjedatelj o iznijetom prijedlogu otvara
raspravu.
Vijećnik Josip Čargonja u svojoj raspravi protivi se ovakvom načinu sazivanja
sjednice obzirom je sazvana na način da materijali kasne, odnosno da vijećnici materijale nisu
dobili kakao je to Poslovnikom određeno odnosno najmanje 5 dana ranije.
Vijećnica Vlasta Šupak daje prijedlog dopune dnevnog reda i to točkom „Izvješće o
provedenim upisima u dječji vrtić za pedagoško odgojnu godinu 2013/2014“.
U nastavku rasprave po iznijetom prijedlogu dnevnog reda općinski načelnik upoznaje
prisutne sa svojim stajalištem o načinu sazivanja ove sjednice i prijedlozima Odluka koji su
upućeni na ovu sjednicu a koje pismeno stajalište je u privitku ovog Zapisnika.Osnovna
primjedba u stajalištu je da je sjednica sazvana protivno važećim aktima Općine Čavle te da
je takva nepravilnost od utjecaja na legalnost održavanja sazvane sjednice.
Predsjedatelj Marko Sobotinčić u svoj obrazloženju načina sazivanja sjednice ističe da
se ista zbog važnosti pojedinih točaka koje su na dnevnom redu prema njegovom stavu smatra
i izvanrednom te da sukladno članku 76,stavak2.Poslovnika predlaže da se i održi sa
predloženim točkama dnevnog reda.
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Nadalje ističe da je Odluka o komunalnom redu vijećnicima bila dostavljena uz
materijal sjednice koja nije održana u travnju mjesecu, te da su svi tadašnji vijećnici dobro
upoznati sa takvom Odlukom a koja je između ostalog i jedna od točaka dnevnog reda ove
sjednice.
Vijećnica Sandra Mohorić u svojoj raspravi također ističe neslaganje sa ovakvim
načinom sazivanja.
Temeljem iznijetog, predsjedatelj ponavlja točke dnevnog reda ove sjednice, a
nezadovoljni takvim načinom vijećnici Koalicije stranaka SDP-HNS-HSS-ARS (6 vijećnika) i
općinski načelnik sa zamjenicom Općinskog načelnika napuštaju sjednicu.
Nakon što je dio vijećnika (6 vijećnika) napustilo sjednicu, predsjedatelj prije davanja
na usvajanje predloženi dnevni red s dopunom istog točkom 4.“Izvješće o provedenim
upisima u dječji vrtić za odgojno pedagošku godinu 2013/2014“ utvrđuje da sjednici sada
prisustvuje 9 vijećnika.
Po izvršenom glasovanju,dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno
usvojen slijedeći

D n e v n i r e d:
1.Izmjene i dopune Statuta DV „ČAVLIĆ-suglasnost
2.Izvješće o provedenim upisima z dječji vrtić za odgojno pedagošku godinu 2013/2014
3.Donošenje Odluke o izboru:
a)Odbora za Statutarno pravna pitanja
c)Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu
4.Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
Točka 1.
Izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića ČAVLIĆ
- SUGLASNOST –
Predsjedatelj u uvodnom obraćanju pozdravlja ravnateljicu dječjeg vrtića Josipu
Hlača, te joj u nastavku daje riječ da prisutne upozna sa prijedlogom i razlozima donošenje
takve odluke.
Josip Hlača u nastavku vijećnicima daje dopunsko obrazloženje prijedloga za izmjene
i dopune Statuta DV Čavlić kao i razlozima zbog kojih se ide u takve izmjene i dopune.
Nakon uvodnom obrazloženja predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se
prijavili:KRISTIJAN TOMIŠA, KRISTIJAN ROSIĆ, PERICA PRPIĆ, SANDRA
ROSANDA.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje,a temeljem izvršenog
glasovanja dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno donijeta slijedeća
Odluka
Daje se Suglasnost na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića
„ČAVLIĆ“.
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Točka 2.
Izvješće o provedenim upisima z dječji vrtić za
odgojno pedagošku godinu 2013/2014
Ravnateljica dječjeg vrtića prisutnima daje izvješće o provedenim upisima u dječji
vrtić za narednu odgojno pedagošku godinu 2013/2014.
Nakon što je ravnateljica dala izvješće, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se
prijavili:KRISTIJAN TOMIŠA, MARIJANA KOŠČIĆ, SANDRA ROSANDA, PERICA
PRPIĆ,GORAN MAVRINAC, VLASTA ŠUPAK, DENIS ČARGONJA., MARKO
SOBOTINČIĆ.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj utvrđuje da se Izvješće prima na znanje.

AKTUALNI SAT
Predsjedatelj u svom obraćanju prisutnima ističe da obzirom je općinski načelnik
napustio sjednicu pitanja općinskom načelniku koja su vijećnici imali namjeru postavljati ista
mogu uputiti i pismenim putem, ili će na idućoj sjednici biti postavljena usmeno.
Perica Prpić ističe da ga ovakav slučaj napuštanja sjednice od strane dijela vijećnika
žalosti te smatra da nakon Konstituiranja novog saziva vijeća nisu od strane dosadašnjih
vijećnika koji su obnašali vlast prihvaćeni kao kolege vijećnici ili kao partneri u Vijeću iako
postoji pozitivna energija za suradnju barem sa naše strane.
Predsjedatelj Marko Sobotinčić zbog nemogućnosti dobivanja odgovora na ovoj
sjednici o nekim pitanjima , a radi hitnosti, predlaže da ovo Vijeće imenuje Povjerenstvo koje
bi imalo zadaću da provjeri legalnost objekata u vlasništvu Općine Čavle (prvenstveno
automotodrom, aerodrom i područje SRC Platak).
Ovaj prijedlog obrazlaže time da bi bilo jako loše gotovo pogubno za Općinu da ona
kao vlasnik ne podnese zahtjev za legalizaciju u predviđenom roku a rok ističe za 9 dana.
Temeljem iznijetog, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno donijeta slijedeća
Odluka
Za članove Povjerenstva koje će imati zadaću provjeriti legalnost objekata i dali
je predan zahtjev za legalizaciju automotodroma Grobnik uključujući i aerodrom, te
SRC Platak imenuju se:
1.KRISTIJAN TOMIŠA- predsjednik
2.MARKO SOBOTINČIĆ – član
3.PERICA PRPIĆ – član
4.GORAN MAVRINAC – član
5.JOSIP MALNAR – član.
Članovi Povjerenstva će sa korisnicima objekata obaviti prethodne razgovore te
će u roku 30 dana sačini cjelovito Izvješće s kojim će izvijestiti Općinsko vijeće na
jednoj od idućih sjednica.
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Točka 3.
Donošenje Odluke o izboru:
a)Odbora za Statutarno pravna pitanja
b)Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu
Predsjedatelj u uvodnom izlaganju upoznaje prisutne s prijedlogom grupe vijećnika (8
vijećnika) koji svojim potpisima podržavaju svoj prijedlog za izbor Odbora za Statutarno
pravna pitanja, kao radnog tijela Općinskog vijeća.
Prijedlog grupe vijećnika u privitku je Zapisnika.
Po iznijetom, jednoglasno je donijeta slijedeća
Odluka
U Odbor za Statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Čavle izabiru se:
1.GORAN MAVRINAC - predsjednik
2.IRIS ČARGONJA TIČIĆ
- član
3.DANIJELA ŽIGANTE - član
- član
4.LINDA KLOBUČAR
5.JOSIP JURETIĆ
- član
Predsjedatelj u uvodnom izlaganju upoznaje prisutne s prijedlogom grupe vijećnika (8
vijećnika) koji svojim potpisima podržavaju svoj prijedlog za izbor Odbora za kulturu, sport i
tehničku kulturu, kao radnog tijela Općinskog vijeća.
Prijedlog grupe vijećnika u privitku je Zapisnika.
Po iznijetom, jednoglasno je donijeta slijedeća
Odluka
U Odbor za kulturu, sport i tehničku kulturu Općinskog vijeća Općine Čavle
izabiru se:
- predsjednik
1.PERICA PRPIĆ
2.IVAN MAVRINAC
- član
3.DUŠKO ŽEŽELIĆ
- član
4.BOŽIDAR MARIĆ
- član
5.GORDANA BRUMINI - član.
Točka 4.
Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
Predsjedatelj u kraćem uvodnom izlaganju upoznaje prisutne s razlozima donošenje
nove Odluke o komunalnom doprinosu, nakon čega riječ daje Pericu Prpiću koji detaljno
pojašnjava pojedine odredbe i novine u prijedlogu Odluke u odnosu na dosadašnju.
Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je
Zapisnika.
Nakon uvodnog obrazloženja predsjedatelj otvara raspravu za koju su se
prijavili:GORAN MAVRINAC, KRISTIJAN TOMIŠA.
Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje.
Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je
jednoglasno donijeta slijedeća
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Odluka
Donosi se Odluka o komunalnom doprinosu Općine Čavle.
Prije zatvaranja sjednice predsjedatelj podsjeća vijećnike o terminima polaganja
vijenaca povodom nastupajući blagdana.
ZAVRŠENO U 20,35 SATI.
BILJEŽIO:
Doris Miculinić

PREDSJEDNIK:
Marko Sobotinčić

